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COMPLETAR DUES ILLES
El solar ocupa un espai que es troba a cavall entre dues
illes de Ciutat Vella.
Tant una com l'altre ofereixen mitgeres al solar de
manera que el projecte
com a objectiu clar
completar les dues illes, acabar de definir els dos patis
interiors i tancar la
al carrer (tot permeten el
pas per sota, entre les dues illes esmentades).
D'aquesta voluntat sorgeix la volumetria de l'edifici
que tot fragmentant-se, amb la forma i
de les
seves peces es va
'omplint els forats' i
respecatnt els espais buits necessaris.

ACTIVITAT ALS PASSATGES /
Segons la normativa el solar es troba dividit en dues
meitats en planta baixa, cosa que implica
d'un carrer sota l'edifici. A
a
hi arriba un petit
passatge per la part sud.
Per tal de donar sentit a aquests recorreguts i dotar-los
d'activitat i de flux, es generen tres accessos a l'edifici,
situats
als tres extrems dels
recorreguts que atravessen el solar.

Derivat de l'estudi del
del solar
s'identifiquen tres parets mitgeres a las que el projecte
D'una banda, la mitgera llarga de dues plantes de la
zona nord (A) serveix de recolzament d'una franja
De l'altre,tan la mitgera situada al mig del solar (B)
com la localitzada a la zona sud (C) amb 6 i 5 plantes
respectivament acolliran els dos nuclis de
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SALES D'ESTUDI
BIBLIOTECA
BAR
AUDITORI

DUES MEITATS /
DOS PROGRAMES
En el projecte es poden diferenciar dos tipus de
programa:
D'una banda cuiness, tallers i restaurant, amb
De l'altre aules
sales d'estudi,
biblioteca i auditori amb uns requeriments inferiors.
Per tal de facilitar la
de canalitzacions i
aprofitant la geometrial fragmentada i la duplicitat
d'accessos
dels dos programes es distribueix
en una de les dues meitats de l'edifici, articulades pel
nucli principal.

TALLERS

SALA DE
RESTAURANT

La zona de requeriments alts es situa a la zona sud,
aprofitant el segon nucli vertical, adossat a la mitgera
de 5 plantes.

PATI INTERIOR D'ILLA VS CARRER/
SALA D'ESTUDI

L'edifici completa dues illes i per tant dues cares com
la resta de peces que formen part de les illes: una que
als patis interiors i una que s'obre al carrer del Rec
Comtal.
Aquest doble
determina la
programa dins el volum:

del

D'una banda, avocats al carrer, apareixen
aquelles parts del programa
(en la
planta tipus, el
de planta, l'espai previ a les
cuines i la sala comuna d'estudi).
D'altra banda, dirigits cap als patis interiors, les
parts de treball que exigeix una major
i
silenci. (en la planta tipus, cuines, tallers i aules).

PATI INTERIOR D'ILLA VS CARRER /
A
de les condicions
dels espais
de l'edifici, la
del programa que s'ha descrit
es relacions amb la
i disseny de les
D'una banda una
de grans obertures i
escala urbana, avocada al carrer i relacionada amb els
De l'altre una
amb obertures de menor
i seriades que relacionen els ritmes de les
aules i zones de treball individual amb els ritmes
propis de les estances del teixit residencial dominant a
Ciutat Vella.
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